HÄRNÖSANDS GOLFKLUBB SÖKER BANCHEF
Vår anrika golfbana, som är den äldsta i Ångermanland, med hela 63 år etablerad på
Vägnön utanför Härnösand, är nu i behov av en ny banchef. Banan har idag 18 hål i
skogs-och parkmiljöer i havsnära läge, och utöver banan så erbjuder anläggningen 3
övningsområden samt en Driving Range. Klubbens vision är att erbjuda Norrlandskustens
bästa golfbana, i arbetet med att uppnå detta mål spelar vår nye banchef en nyckelroll.

Är du den vi söker?
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom golfanläggningsskötsel, har genomgått
HGU, eller innehar likvärdig kompetens. Du ska vara en kommunikativ och driven
arbetsledande, med god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du sätter stolthet i det du gör
på anläggningen och är en god ambassadör för oss på HäGK.
Det är meriterande, men ej kravställt, om du har kunskap/utbildning inom:
•
•
•
•

VA/bevattningssystem
Röjsågs-/motorsågskörkort
Maskin och mekanik
Växt- och trädgårdsarbete

Det är också fördelaktigt om du innehar golfintresse.

Banchefens arbetsuppgifter är följande:
-

Att ansvara för banans kvalitet och skötsel
Att tillsammans med klubbchefen driva utvecklingen av golfanläggningen,
Att arbetsleda och ansvara för banpersonalen samt en stor grupp av frivilliga
medhjälpare,
Att ansvara för banans budget,
Att ansvara för att underhåll och service av klubbens maskiner och utrustning utförs.

Det dagliga arbetet som banchef på Härnösands Golfklubb varierar. Under högsäsong är
det arbetsledning och driftsarbete ute på banan som gäller, medan det under vinterhalvåret
erbjuds mycket anpassningsbart arbete med bl.a. iordningställande av våra egenägda
maskiner i vår maskinhall och den typen av servicearbete.
Vi erbjuder Dig en tillsvidareanställning med tillträde i april eller snarast möjligt. Arbetet är en
heltid med 100 % fördelat varierande över kalenderåret. Vi hjälper till att hitta boende till dig
som ännu ej inte bor i Härnösand med omnejd. Lön enligt överenskommelse (gröna
arbetsgivare).
Din ansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 april 2021, men urval och intervjuer sker
löpande. Skicka CV samt personligt brev till info@harnosandgk.se .
Välkommen till oss!

